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ـا حمَُ نَ دِ يِّ َسـ َعَلى ى اهللاُ لَّ صَ وَ  ،ايرً دِ ا قَ مً يلِ عَ  لْ زَ يَـ  ي ملَْ ذِ الَّ  هِ لَّ لِ  دُ مْ احلَْ  ي ذِ الـَّ دٍ مَّ
 ،اريً ثِ ا كَ يمً لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  دٍ مَّ حمَُ  آلِ  َوَعَلى ،ايرً ذِ نَ ا وَ ريً شِ بَ  اسِ النَّ  ِإَىل  هُ لَ سَ رْ أَ 
 تْ طَ ِســبُ وَ  ،تْ رَ ثـُــكَ   دْ قَــ يثِ دِ اْحلَــ لِ ْهــأَ  حِ الَ طِ  اْصــِيف  فَ يانِ َصــالتَّ  نَّ إِ فَــ :دُ ْعــا بَـ مَّــأَ 
 هُ تُـبْ جَ أَ فَ  ،كَ لِـذَ  نْ ِمـ مَّ ِهـمُ الْ  هُ لَـ صَ خلَـِّأُ  نْ أَ  انِ وَ ْخـاإلِ  ضُ عْ  بَـ ِين لَ أَ سَ فَ  ،تْ رَ صِ تُ اخْ وَ 

 هُ لَـ ونَ ُكـيَ  نْ ا أَ مَّ إِ  رُ بَـ اخلَْ  :ولُ قُ أَ فَ  ،كِ الِ سَ مَ الْ  كَ لْ  تِ ِيف  اجِ رَ دِ االنْ  اءَ جَ رَ  هِ الِ ؤَ سُ  ِإَىل 
ٍ َعـمُ  دٍ دَ َعــ الَ بِـ قٌ رُ طُـ  ،دٍ اِحــوَ بِ  وْ أَ  ،اَمـبِِ  وْ أَ  ،نيِ نَــاالثْـ  قَ وْ ا فـَـِمبـَـ رٍ ْصـحَ  عَ َمــ وْ أَ  ،نيَّ
 وَ ُهــــوَ  ،ورُ هُ ْشــــمَ  الْ اِين الثَّــــوَ  ،هِ وطِ رُ ُشــــبِ  يــــِينِّ قِ يَ الْ  مِ ْلــــعِ لْ لِ  يــــدُ فِ مُ الْ  رُ اتِ وَ تَـــــمُ الْ  لُ وَّ األَ فَـــ
 نْ َمـا لِ فًـالَ خِ  يحِ حِ لصَّـا لِ طً رْ َشـ سَ يْ لَـوَ  ،يـزُ زِ عَ الْ  ثُ الِـالثَّ وَ  ،ىٍ أْ رَ  َعلَـى يضُ فِ تَ سْ مُ الْ 
 ودُ دُ رْ َمــالْ وَ  ولُ بُــقْ مَ ا الْ يَهـفِ وَ  ،ادٌ آَحــ لِ وَّ ى األَ وَ ا ِســَهـلُّ كُ َو  ،يــبُ رِ غَ الْ  عُ ابِــالرَّ وَ  ،هُ َمـعَ زَ 
 عُ َقـيَـ  دْ قَ وَ  ،لِ وَّ األَ  ونَ ا دُ اتَِ وَ رُ  الِ وَ حْ أَ  نْ عَ  ثِ حْ بَ الْ  َعَلىا بَِ  لِ الَ دْ تِ االسْ  فِ قُّ وَ تَـ لِ 
 ونَ ُكـتَ  نْ ا أَ مَّـإِ  ةُ ابَـرَ غَ الْ  ُمثَّ  .ارِ تَـخْ مُ الْ  َعلَـى نِ ائِ رَ قَ الْ بِـ يَّ رِ ظَـالنَّ  مَ ْلـعِ الْ  يدُ فِ ا يُ ا مَ يهَ فِ 

ــ لِ ْصــ أَ ِيف  ــ ،الَ  وْ أَ  دِ نَ السَّ ــالْ  لُ وَّ األَ َف ــ الْ اِين الثَّــوَ  ،قُ َلــطْ مُ الْ  دُ رْ َف ــيَ وَ  ،ِيبُ ْســالنِّ  دُ رْ َف  لُّ ِق
 .هِ يْ لَ عَ  دِ رْ فَ الْ  قُ الَ طْ إِ 

ــ امِّ تَــ لٍ دْ َعــ لِ ْقــنَـ بِ  ادِ اآلَحــ رُ بَـــخَ وَ  ــال لِ ِصــتَّ مُ  طِ بْ الضَّ ــغَ  دِ نَ سَّ  اذٍّ َشــ الَ وَ  لٍ لَّــعَ مُ  رَ يـْ
 مَ دِّ قُــ َمثَّ  نْ ِمـوَ  ،افِ َصــوْ األَ  هِ ذِ َهـ تِ اوُ َفـتَـ بِ  هُ بُــتَـ رُ  تُ اوَ َفـتَـ تَـ وَ  ،هِ اتِــذَ لِ  يحُ حِ الصَّـ وَ ُهـ
 ،هِ اتِـذَ لِ  نُ َسـاحلَْ فَ  طُ بْ الضَّـ فَّ َخـ نْ إِ فَـ ،امَ هُ طُ رْ َشـ ُمثَّ  لمٌ ْسـمُ  ُمثَّ  يِّ ارِ َخـبُ الْ  يحُ حِ َصـ
ــــكَ بِ وَ  ــــلِ ا فَ َعــــمجُِ  نْ إِ فَــــ ،حُ حَّ َصــــيُ  هِ ِقــــرُ طُ  ةِ رَ ثْـ  الَّ إِ وَ  ،دُ رُّ َفــــالتـَّ  ثُ ْيــــحَ  لِ اِقــــ النَّ ِيف  دِ دُّ رَ لتـَّ
 ،قُ ثَـوْ أَ  وَ ُهـ نْ َمـلِ  ةً يَـافِ نَ مُ  عْ َقـتَـ  ا ملَْ َمـ ةٌ ولَـبُ قْ ا مَ َمـيهِ اوِ رَ  ةُ ادَ يَـزِ وَ  .نِ يْ ادَ نَ ْسـإِ  ارِ بَ تِ اعْ بِ فَ 
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ـــ هُ لُـــابِ قَ مُ وَ  ،وظُ ُفـــحْ مَ الْ  حُ اجِ الرَّ فَـــ حَ جَ رْ أَ بِـــ فَ ولِـــخُ  نْ إِ فَـــ  فِ عْ الضَّـــ عَ َمـــوَ  ،اذُّ الشَّ
ـــ ـــابِ قَ مُ وَ  ،روفُ ْعـــمَ الْ  حُ اجِ الرَّ َف ـــغَ  هُ َقـــافَـ وَ  نْ إِ  ِيبُّ ْســـالنِّ  دُ رْ َفـــالْ وَ  ،رُ َكـــنْ مُ الْ  هُ ُل  وَ ُهـــفَـ  هُ رُ يـْ
ـــ وَ ُهـــفَـ  هُ هُ بِ ْشـــيُ  ْنتٌ َمـــ دَ ِجـــوُ  نْ إِ وَ  ،عُ ابِ تَـــمُ الْ   وَ ُهــــ كَ لِ ذَ لِـــ قِ رُ الطـُّــ عُ بُّـــتَ تَـ وَ  ،دُ اهِ الشَّ

 ضَ ورِ ُعــ نْ إِ وَ  ،مُ َكــحْ مُ الْ  وَ ُهــفَـ  ةِ َضــارَ عَ مُ الْ  نَ ِمــ مَ لِ َســ نْ إِ  ولُ بُــقْ مَ الْ  ُمثَّ  ،ارُ بَــتِ االعْ 
ــثْ مبِِ  ــتَ خمُْ  وَ َهــفَـ  عُ ْمــاجلَْ  نَ َكــمْ أَ  نْ إِ فَــ هِ ِل  وَ ُهــفَـ  رُ خِّ أَ تَــمُ الْ  تَ بَــثَـ وَ  الَ  وْ أَ  ،يثِ دِ اْحلَــ فُ ِل
 .فُ قُّ وَ التـَّ  ُمثَّ  يحُ جِ رْ التـَّ فَ  الَّ إِ وَ  ،وخُ سُ نْ مَ الْ  رُ اآلخَ وَ  ،خُ اسِ النَّ 

ــإِ  :ودُ دُ رْ َمــالْ  ُمثَّ  ــوَ  ،نٍ ْعــطَ  وْ أَ  طٍ قْ َســلِ  ونَ ُكــيَ  نْ ا أَ مَّ ــإِ  :طُ قْ السَّ  نْ ِمــ ونَ ُكــيَ  نْ ا أَ مَّ
 لُ وَّ األَ فَـ ،كَ لِـذَ  ْريِ َغـ وْ أَ  ،يِّ عِ ابِ التَّـ دَ عْ بَـ  هِ رِ آخِ  نْ مِ  وْ أَ  فٍ نِّ صَ مُ  نْ مِ  دِ نَ السَّ  يادِ بَ مَ 
◌َ وَ  ،لُ َســرْ مُ  الْ اِين الثَّــوَ  ،قُ لَّــعَ مُ الْ  ــ عَ ا َمــدً اعِ َصــفَ  ْنيِ نَـ اثْـ بِــ انَ َكــ  نْ إِ  ثُ الِــالثَّ  اِيل وَ التـَّ
 كُ رَ دْ يُـ لُ وَّ األَ ا فَـيّ فِ خَ  وْ أَ ا حً اضِ وَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  ُمثَّ  ،عُ طِ قَ نْـ مُ الْ فَ  الَّ إِ وَ  ،لُ ضَ عْ مُ الْ  وَ هُ فَـ 
 ةٍ يغَ ِصــبِ  دُ رِ يَــوَ  ،سُ لَّ دَ ُمــ الْ اِين الثـَّـوَ  ،يخِ ارِ التَّــ ِإَىل  يجَ تِــاحْ  َمثَّ  نْ ِمــوَ  ،يقِــالَ التَّ  مِ دَ َعــبِ 

 .قَ لْ يَـ  ملَْ  رٍ اصِ عَ مُ  نْ مِ  يُّ فِ اخلَْ  لُ سَ رْ مُ ا الْ ذَ كَ َو  ،الَ قَ وَ  ،نْ عَ كَ   :ىقَ اللُّ  لُ مِ تَ حتَْ 
 شِ ْحــــفُ  وْ أَ  ،كَ لِ ذَ بِــــ هِ تِــــمَ هْ تُـ  وْ ي أَ اوِ الــــرَّ  بِ ذِ َكــــلِ  ونَ ُكــــيَ  نْ ا أَ مَّــــإِ  نُ ْعــــالطَّ  ُمثَّ 

 وْ أَ  ،هِ تِ عَ دْ بِ  وْ أَ  ،هِ تِ الَ هَ جَ  وْ أَ  ،هِ تِ فَ الَ خمَُ  وْ أَ  ،هِ مهِْ وَ  وْ أَ  ،هِ قِ سْ فِ  وْ أَ  ،هِ تِ لَ فْ غَ  وْ أَ  ،هِ طِ لَ غَ 
ـــمَ  الْ اِين الثَّـــوَ  ،وعُ ُضـــوْ مَ الْ  لُ وَّ األَ فَـــ ،هِ ِظـــفْ حِ  وءِ ُســـ  َعَلـــى رُ َكـــنْ مُ الْ  ثُ الِـــالثَّ وَ  ،وكُ رُ تـْ
 قِ رُ الطُّــ عِ َمجْــوَ  نِ ائِ رَ قَ الْ بِــ هِ ْيــلَ عَ  عَ ِلــاطُّ  نْ إِ  مُ هْ الــوَ  ُمثَّ  .سُ امِ اخلَــوَ  عُ ابِــا الرَّ ذَ َكــَو  ،يٍ أْ رَ 
ـ ريِ يِـغْ تَـ بِ  تْ انَـكَ   نْ إِ  ةُ َفـالَ خَ مُ الْ  ُمثَّ  ،لُ لَّ عَ مُ الْ فَ   جِ مْ دَ بِـ وْ أَ  ،ادِ نَ ْسـاإلِ  جُ رَ دْ ُمـفَ  اقِ يَ السِّ
 اوٍ رَ  ةِ ادَ يَ زِ بِ  وْ أَ  ،وبُ لُ قْ مَ الْ فَ  ريٍ خِ أْ تَ  وْ أَ  ميٍ دِ قْ تَـ بِ  وْ أَ  ،ْنتِ مَ الْ  جُ رَ دْ مُ فَ  وعٍ فُ رْ مبَِ  وفٍ قُ وْ مَ 
 عُ َقــيَـ  دْ قَــوَ  ،بُ رِ طَ ْضــمُ الْ فَ  حَ جِّ رَ ُمــ الَ وَ  هِ الِــدَ بْ إِ بِ  وْ أَ  ،يدِ انِ َســاألَ  لِ ِصــتَّ  مُ ِيف  يــدُ زِ مَ الْ فَ 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ô„˝‘�é�»€a@ä�v�y@Âi@Ô‹«@Âi@Üªc@≈œbßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@٥ 

 

 ،فُ رَّ َحـمُ الْ وَ  فُ حَّ َصـمُ الْ فَ  اقِ يَ السِّ  اءِ قَ بَـ  عَ مَ  ريٍ يِ غْ تَـ بِ  وْ أَ  ،اانَ حَ تِ ا امْ دً مْ عَ  الُ دَ بْ اإلِ 
ـعَ تَـ  وزُ جيَُ  الَ وَ   ،اِين َعـمَ الْ  يـلُ ا حيُِ ِمبَـ املٍِ َعـلِ  الَّ إِ  فِ ادِ رَ ُمـالْ وَ  صِ قْ النـَّ بِـ ْنتِ َمـالْ  ريِ يِـغْ تَـ  دُ مُّ
 ةُ الَـــهَ اجلَْ  ُمثَّ  .لِ كَ ْشـــمُ الْ  انِ يَـــبَـ وَ  يـــبِ رِ غَ الْ  حِ رْ َشـــ ِإَىل  يجَ تِـــ احْ َىن ْعـــمَ الْ  يَ ِفـــخَ  نْ إِ فَـــ
 ،ضٍ رَ َغــــلِ  هِ بِــــ رَ هِ تُ ا اْشــــَمــــ ْريِ غَــــبِ  رُ كَ ذْ يُــــفُـ  ،هُ وتُــــعُ نُـ  رُ ثـُــــكْ تَ  دْ قَــــ يَ اوِ الــــرَّ  نْ أَ  اهَ بُـ بَ َســــوَ 
 يـهِ وا فِ فُ نـَّ َصـوَ  ،هُ ْنـعَ  ذُ ْخـاألَ  رُ ثـُـكْ يَ  الَ فَـ الّ ِقـمُ  ونُ ُكـيَ  دْ قَ وَ  .حَ ضِّ وَ مُ الْ  يهِ وا فِ فُ نـَّ صَ وَ 

 وْ َلــوَ  مُ هَ بْـ ُمــالْ  لُ َبــقْ يُـ  الَ وَ  ،اتُ َمــهَ بْـ مُ الْ  يــهِ فِ وَ  ،اارً َصــتِ ى اخْ مَّ َســيُ  الَ  وْ أَ  ،انَ دَ ْحــالوُ 
 ولُ ُهــجْ مَ فَ  هُ ْنــعَ  دٌ اِحــوَ  دَ رَ َفــانْـ وَ  يَ ُمسـِّـ نْ إِ فَــ .حِّ َصــاألَ  َعلَــى يلِ دِ ْعــالتـَّ  ظِ ْفــلَ بِ  مَ ْبِــأُ 
ــــالْ  ــــاثْـ  وْ أَ  ،ْنيِ َع  ُمثَّ  .ورُ تُ ْســــمَ الْ  وَ ُهــــوَ  ،الِ حلَْــــا ولُ ُهــــجْ مَ فَ  قْ ثَّــــوَ يُـ  ملَْ ا وَ دً اعِ َصــــفَ  انِ َن
ـــإِ  ةُ َعـــدْ بِ الْ  ـــكَ ا مبُِ مَّ ـــفَ مبُِ  وْ أَ  رٍ فِّ  اِين الثَّـــوَ  ،ورُ ُهـــمْ ا اجلُْ هَ بَـ احِ َصـــ لُ َبـــقْ يَـ  الَ  لُ وَّ األَ فَـــ قٍ سِّ
 َعلَـى دُّ رَ يُـ فَـ  هُ تَ عَ دْ بِ  يوِّ قَ ا يُـ ى مَ وَ رَ  نْ إِ  الَّ إِ  ،حِّ صَ  األَ ِيف  يةً اعِ دَ  نْ كُ يَ  ملَْ  نْ مَ  لُ بَ قْ يُـ 
ا ًمـزِ الَ  انَ َكـ  نْ إِ  ظِ ْفـاحلِْ  وءُ سُ  ُمثَّ  .يِّ ائِ سَ النَّ  خُ يْ شَ  اِينُّ جَ زَ وْ اجلَْ  حَ رَّ صَ  هِ بِ وَ  ،ارِ تَ خْ مُ الْ 
ـ عَ وبِ  تُ َىت مَ وَ  طُ لِ تَ خْ مُ الْ ا فَ ئً ارِ طَ  وْ أَ  ،يٍ أْ رَ  َعَلى اذُّ الشَّ  وَ هُ فَـ   ،َربٍ تَـعْ مبُِ  ظِ ْفـاحلِْ  ئُ يِّ السَّ
 لْ بَـــ هِ اتِـــذَ لِ  ا الَ نً َســـحَ  مْ هُ يثُـ دِ َحـــ ارَ َصـــ سُ لَّ دَ ُمـــالْ وَ  ،لُ َســـرْ مُ الْ وَ  ،ورُ تُ ْســـمَ ا الْ ذَ َكـــَو 
 .وعِ مُ جْ مَ الْ بِ 

ــــإِ  ادُ نَ ْســــاإلِ  ُمثَّ   - مَ لَّ َســــوَ  هِ ْيــــلَ عَ تـََعــــاَىل  ى اهللاُ لَّ َصــــ - ِيبِّ النَّــــ ِإَىل  يَ ِهــــتَ نْ يَـ  نْ ا أَ مَّ
ـــ ِإَىل  وْ أَ  ،هِ يـــرِ رِ قْ تَـ  وْ أَ  هِ ِلـــعْ فِ  وْ أَ  هِ لِـــوْ قَـ  نْ ا ِمـــًمـــكْ حُ  وْ ا أَ حيً رِ ْصـــتَ   .كَ لِ ذَ َكـــ  اِيبِّ حَ الصَّ
ــ وَ ُهــوَ   هِ ا بِــًنــمِ ؤْ مُ  - مَ لَّ َســوَ  هِ آلِــ َوَعَلــى هِ ْيــلَ عَ  اَىل َعــتَـ  ى اهللاُ لَّ َصــ - ِيبَّ النَّــ يَ ِقــلَ  نْ َم
 نْ َمـ وَ ُهـوَ  نيَ عِ ابِ التَّـ ِإَىل  وْ أَ  .حِّ َصـ األَ ِيف  ةٌ دَّ رِ  تْ لَـلَّ ختََ  وْ لَـوَ  ،مِ الَ سْ اإلِ  َعَلى اتَ مَ وَ 
 ثُ الِــــــالثَّ وَ  ،وفُ قُـــــوْ مَ  الْ اِين الثـَّــــوَ  ،وعُ فُـــــرْ مَ الْ  لُ وَّ األَ فَــــــ ،كَ لِ ذَ َكـــــ  اِيبَّ حَ الصَّـــــ يَ ِقـــــلَ 
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ــاألَ  نِ يْ ريَ ِخــألَ لِ  الُ َقــيُـ وَ  ،هُ لُــثْـ مِ  يــهِ فِ  يِّ عِ ابِ التَّــ ونَ دُ  نْ َمــوَ  ،وعُ طُــقْ مَ الْ   :دُ نَ ْســمُ الْ وَ  .رُ ثـْ
ــإِ فَ  ،الُ َصــاالتِّ  هُ رُ اهِ ظَــ دٍ نَ َســبِ  اِيبٍّ حَ َصــ وعُ فُــرْ مَ   ى اهللاُ لَّ َصــ ِيبِّ النَّــ ِإَىل  يَ ِهــتَ نْ يَـ  نْ ا أَ مَّ
 وُّ لُـــعُ الْ  لُ وَّ األَ فَـــ ،ةَ بَ عْ ُشـــكَ   ةٍ يَّـــلِ عَ  ةٍ فَ ي ِصـــذِ  امٍ َمـــإِ  ِإَىل  وْ أَ  مَ لَّ َســـوَ  هِ آلِـــ َوَعلَـــى هِ ْيـــلَ عَ 
 دِ َحــــأَ  خِ يْ َشــــ ِإَىل  ولُ ُصــــالوُ  يَ ِهــــوَ  ةُ َقــــافَـ وَ مُ الْ  يــــهِ فِ وَ  ،ِيبُ ْســــ النِّ اِين الثـَّـــوَ  ،قُ لَــــطْ مُ الْ 
  هِ خِ يْ َشــــ خِ يْ َشــــ ِإَىل  ولُ ُصــــالوُ  وَ ُهــــوَ  لُ دَ َبــــالْ  يــــهِ فِ وَ  ،هِ يِقــــرِ طَ  ْريِ َغــــ نْ ِمــــ نيَ فِ نِّ َصــــمُ الْ 
 عَ َمـ هِ رِ آِخـ ِإَىل ي اوِ الـرَّ  نْ ِمـ ادِ نَ ْسـاإلِ  دِ دَ َعـ اءُ وَ تِ اْسـ يَ هِ وَ  اةُ اوَ سَ مُ الْ  يهِ فِ وَ  ،كَ لِ ذَ كَ 
 كَ لِـــذَ  يـــذِ مِ لْ تِ  عَ َمـــ اءُ وَ تِ االْســـ يَ ِهـــوَ  ةُ حَ افَ َصـــمُ الْ  يـــهِ فِ وَ  ،نيَ فِ نِّ َصـــمُ الْ  دِ َحـــأَ  ادِ نَ ْســـإِ 
 هُ ْنـى عَ وَ رَ  نْ مَ ي وَ اوِ الرَّ  كَ ارَ شَ تَ  نْ إِ فَ  ،ولُ زُ النـُّ  هِ امِ سَ قْ أَ بِ  وَّ لُ عُ الْ  لُ ابِ قَ يُـ وَ  .فِ نِّ صَ مُ الْ 
ــِيف   ،جُ بَّ دَ ُمــالْ فَ  رِ اآلَخــ نْ ا َعــَمــهُ نْـ مِ  لٌّ ى ُكــوَ رَ  نْ إِ وَ  ،انُ رَ قْـــاإلِ  وَ ُهــى فَـ َقــاللُّ وَ  نِّ  السِّ
 ِيف وَ  ،اءِ نَــبْـ األَ  نْ َعـ اءُ اآلبَـ هُ ْنــمِ وَ  ،رُ اغِ َصـاألَ  نْ َعـ رُ ابِ َكــاألَ فَ  هُ ونَـدُ  نْ مَّـعَ ى وَ رَ  نْ إِ وَ 
 خٍ يْ شَ  نْ عَ  انِ نَ اثْـ  كَ رَ تَـ اشْ  نْ إِ وَ  ،هِ دِّ جَ  نْ عَ  يهِ بِ أَ  نْ ى عَ وَ رَ  نْ مَ  هُ نْ مِ وَ  ،ةٌ رَ ثْـ كَ   هِ سِ كْ عَ 
ـــ وَ ُهــا فَـ ِمهَ دِ َحـــأَ  تُ وْ َمــ مَ دَّ َقــتَـ وَ  ي ِقـــفِ تَّ مُ  نيِ نَــاثْـ  نْ ى َعـــوَ رَ  نْ إِ وَ  ،قُ ِحــالالَّ وَ  قُ ابِ السَّ

ــمَ تَ يَـ  ملَْ وَ  مِ االْســ ــتَ ا يَـ ِمهَ دِ َحــأَ بِ  هِ اِصــصَ تِ اخْ بِ ا فَ زَ يـَّ ُ بَـ  هُ يـَّـوِ رْ مَ  دَ َحــجَ  نْ إِ وَ  ،لُ َمــهْ مُ الْ  نيَّ
 .يَ سِ نَ وَ  ثَ دَّ حَ  نْ مَ  يهِ فِ وَ  ،حِّ صَ  األَ ِيف  لَ بِ قُ  االً مَ تِ و احْ أَ  ،دَّ ا رُ مً زْ جَ 

 ،لُ َســلْ سَ مُ الْ  وَ ُهــفَـ  تِ االَ اْحلَــ نْ ا ِمــَهــريِْ غَ  وْ أَ  اءِ دَ األَ  غِ يَ  ِصــِيف  اةُ وَ الــرُّ  قَ َفــاتـَّ  نْ إِ وَ 
ــ وَ ِين رَ بَـــخْ أَ  ُمثَّ  ،ِين ثَ دَّ َحــوَ  تُ ْعــمسَِ  :اءِ دَ األَ  غُ يَ ِصــوَ  ا نَــأَ وَ  هِ ْيــلَ عَ  ئَ رِ مث قُــ ،هِ ْيــلَ عَ  تُ أْ رَ قـَ
ـــــنْـ أَ  ُمثَّ  ،عُ ْمسَـــــأَ  ـــــكَ   ُمثَّ  ،ِين هَ افَـ َشـــــ ُمثَّ  ،ِين لَ اوَ نَـــــ ُمثَّ  ،ِين أَ َب  ،اَهـــــوُ حنَْ وَ  ،نْ َعـــــ ُمثَّ  يلَّ إِ  بَ َت
ـــ نْ َمـــلِ  نِ الَ وَّ األَ فَـــ ـــ ظِ ْفـــلَ  نْ ِمـــ هُ دَ ْحـــوَ  عَ مسَِ ا ُهلـَــوَّ أَ وَ  ،هِ ريِْ َغـــ عَ َمـــفَ  عَ َمجَـــ نْ إِ فَـــ ،خِ يْ الشَّ
ـــ نْ َمــلِ  عُ ابِـــالرَّ وَ  ثُ الِـــالثَّ وَ  ،ءِ الَ ْمــ اإلِ ا ِيف َهـــعُ فَـ رْ أَ ا وَ هَ حُ رَ ْصــأَ   عَ َمجَـــ نْ إِ فَـــ ،هِ ِســفْ نَـ بِ  أَ رَ قـَ
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  ةِ ازَ جَ إلِ لِ  وَ هُ فَـ  ينَ رِ خِّ أَ تَ مُ الْ  فِ رْ  عُ ِيف  الَّ إِ  ارِ بَ خْ  اإلِ َىن عْ مبَِ  اءُ بَ نْـ اإلِ وَ  ،سِ امِ اخلَْ كَ   وَ هُ فَـ 
ــ َعَلــى ةٌ وَلــمُ حمَْ  رِ اِصــعَ مُ الْ  ةُ َنــعَ نْـ عَ وَ  ،)نْ َعــ(ـ َكــ ــ الَّ إِ  اعِ مَ السَّ  يــلَ قِ وَ  ،سِ لِّ دَ ُمــالْ  نَ ِم
ــــثُـ  طُ رَ تَـ ْشــــيُ   ِيف  ةَ هَ افَـ َشــــمُ وا الْ ُقــــلَ طْ أَ وَ  ،ارُ َتــــخْ مُ الْ  وَ ُهــــوَ  ،ةً رَّ َمــــ وْ لَــــا وَ َمــــهِ ائِ قَ لِ  وتُ ُب

 وا ِيف طُ رَ تَـ اْشـــوَ  ،اِبـَــ وبِ تُـــكْ مَ الْ  ةِ ازَ َجـــ اإلِ ِيف  ةَ َبـــاتَـ كَ مُ الْ وَ  ،اِبَـــ ظِ فَّ لَ تَـ ُمـــالْ  ةِ ازَ َجـــاإلِ 
ـــأَ  عُ فَــــرْ أَ  يَ ِهـــوَ  ةِ ايَـــوَ الرِّ بِ  نِ ذْ اإلِ ا بِــــَهـــانَـ رتَِ اقْ  ةِ لَـــاوَ نَ مُ الْ  ةِ حَّ ِصـــ ا ذَ َكــــَو  ،ةِ ازَ َجـــاإلِ  اعِ وَ نـْ
ـعِ  الَ فَـ الَّ إِ وَ  ،مِ الَ ْعـ اإلِ ِيف وَ  ،ابِ تَ كِ الْ بِ  ةِ يَّ صِ الوَ وَ  ،ةِ ادَ جَ  الوَ ِيف  نَ ذْ وا اإلَ طُ رَ تَـ اشْ   ةَ رَ بـْ
ـــعَ الْ  ةِ ازَ َجـــاإلِ كَ  ،كَ لِ ذَ بِـــ  يـــعِ  مجَِ ِيف  حِّ َصـــاألَ  َعَلـــى ومِ دُ ْعـــمَ لْ لِ وَ  ،ولِ ُهـــجْ مَ لْ لِ وَ  ،ةِ امَّ
 .كَ لِ ذَ 

 تْ َفــــــــلَ تَـ اخْ ا وَ دً اعِ َصــــــــفَ  مْ هِ ائِ آبَــــــــ اءُ ْمسَــــــــأَ وَ  مْ هُ اؤُ ْمسَــــــــأَ  تْ َقــــــــفَ تـَّ ا نْ إِ  اةُ وَ الــــــــرُّ  ُمثَّ 
 تْ َفـــلَ تَـ اخْ ا وَ طّـــخَ  اءُ ْمسَـــاألَ  تِ َقـــفَ اتـَّ  نِ إِ وَ  ،قُ رتَِ ْفـــمُ الْ وَ  قُ ِفـــتَّ مُ الْ  وَ ُهـــفَـ  مْ هُ اُصـــخَ شْ أَ 
َــ تِ َفــلَ تَـ اخْ وَ  اءُ ْمسَــاألَ  تِ َقــفَ اتـَّ  نِ إِ وَ  ،فُ ِلــتَ خْ مُ الْ وَ  فُ ِلــتَ ؤْ مُ الْ  وَ ُهــا فَـ ًقــطْ نُ   وْ أَ  اءُ اآلب
 بِ األَ  مِ اْســــوَ  مِ  االْســــِيف  اقُ َفــــاالتـِّ  عَ قَــــوَ  نْ ا إِ ذَ َكــــَو  ،هُ ابِ َشــــتَ مُ الْ  وَ ُهــــفَـ  سِ كْ عَ الْ بِــــ
ــــَر تَـ يَـ وَ  ،ةِ بَ ْســــ النِّ ِيف  فُ الَ تِ االْخــــوَ  ــــمِ  بُ كَّ ــــبْـ ا قَـ ِممَّــــوَ  هُ ْن ــــأَ  هُ َل  لَ ُصــــحيَْ  نْ أَ  :اَهــــنْـ مِ  اعٌ وَ نـْ

ــاالتـِّ  ــ وْ أَ  فٍ رْ  َحــِيف  الَّ إِ  اهُ بَ تِ االْشــوَ  اقُ َف  وِ َحنْــ وْ أَ  ،ريِ خِ أْ التَّــوَ  ميِ دِ ْقــالتـَّ بِ  وْ أَ  ،ْنيِ فَـ رْ َح
 .كَ لِ ذَ 

 ةٌ مَ اتِ خَ 
 ،مْ ا�ِِ دَ ْلــــبُـ وَ  ،مْ اتِِ يَــــفَـ وَ وَ  ،مْ هِ يــــدِ الِ وَ مَ وَ  ،اةِ وَ الــــرُّ  اتِ َقــــبَـ طَ  فــــةُ رِ عْ مَ  مِّ ِهــــمُ الْ  نَ ِمــــوَ 

ـ بِــــ فُ ْصــــوَ ا الْ هَ ؤُ وَ ْســــأَ وَ  .حِ رْ اجلَــــ بِ اتِــــرَ مَ وَ  ،ةً الَــــهَ جَ وَ  اًحيــــرِ جتَْ وَ  يالً دِ ْعــــتَـ  مْ اهلِِ وَ ْحــــأَ وَ 
ــــدَ ( ُمثَّ  ،)النــــاس بِ ذَ ْكــــأَ (ـ َكــــ ،)لَ َعــــفْـ أَ ( ــــوَ ( وْ أَ  ،)الٌ جَّ  ،)ابٌ ذَّ َكــــ( وْ أَ  ،)اعٌ ضَّ
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ٌ لَـــــ(ا هَ لُ هَ ْســـــأَ وَ   ،يلِ دِ ْعـــــالتـَّ  بِ اتِـــــرَ مَ وَ  .)الٌ َقـــــمَ  يـــــهِ فِ ( وْ أَ  )ظِ ْفـــــاحلِْ  ءُ يِّ َســـــ( وْ أَ  )نيِّ
ـأَ ا تَ َمـ ُمثَّ  ،)اسِ النَّـ قِ ثَـوْ أَ (ـ كـ  )لَ َعـفْـ أَ (ـ بِ  فُ صْ وَ ا الْ هَ عُ فَـ رْ أَ وَ    نيِ تَ فَ ِصـ وْ أَ  ةٍ فَ ِصـبِ  دَ كَّ
  يحِ رِ جْ التَّ  لِ هَ سْ أَ  نْ مِ  بِ رْ قُ الْ بِ  رَ عَ شْ ا أَ ا مَ اهَ نَ دْ أَ وَ  ،)ظٌ افِ حَ  ةٌ قَ ثِ ( وْ أَ  )ةٌ قَ ثِ  ةٌ قَ ثِ (ـ ك
 ،حِّ َصـاألَ  َعلَـى دٍ اِحـوَ  نْ ِمـ وْ لَـا وَ ابَِ بَ سْ أَ بِ  فٍ ارِ عَ  نْ مِ  ةُ يَ كِ ْز التـَّ  لُ بَ قْ تُـ وَ  ،)خٌ يْ شَ (ـ كَ 
 الَ ن َخــإْ فَــ ،هِ ابِ بَ ْســأَ بِ  فٍ ارِ َعــ نْ ا ِمــًنــيـَّ بَـ مُ  رَ دَ َصــ نْ إِ  يلِ دِ ْعــالتـَّ  َعَلــى مٌ دَّ َقــمُ  حُ رْ اْجلَــوَ 
 .ارِ تَ خْ مُ الْ  َعَلىًال مَ جمُْ  لَ بِ قُ  يلِ دِ عْ تـَّ ال نْ عَ 

  هُ اْمسُــ نْ َمــوَ  ،ْنيَ نـَّــكَ مُ الْ  اءَ ْمسَــأَ وَ  ،ْنيَ مَّ َســمُ  الْ َىن ُكــ ةُ فَــرِ عْ مَ  مِّ ِهــمُ الْ  نَ ِمــوَ  :لٌ ْصــفَ 
ــــيَ نْـ كُ  ــــوَ  ،هُ ُت ــــكَ   نْ َم ُــــعُ نُـ  وْ أَ  اهُ نَــــكُ   تْ رَ ثـُ ــــوَ  ،هُ وت ــــيَ نْـ كُ   تْ َقــــافَـ وَ  نْ َم  وْ أَ  ،يــــهِ بِ أَ  مَ اْســــ هُ ُت
ــ ــيَ نْـ كُ   وْ أَ  ،سِ كْ عَ الْ ِب ــجَ وْ زَ  ةَ يَــنْـ كُ   هُ ُت ــوَ  ،هِ ِت ــ ِإَىل  بَ ِســنُ  نْ َم  وْ أَ  ،هِ مِّــأُ  ِإَىل  وْ أَ  يــهِ بِ أَ  ْريِ َغ

ــ ِإَىل  ــاتـَّ  نِ ِمــوَ  ،مِ ْهــالفَ  ِإَىل  قُ بِ ْســا يَ َمــ ْريِ َغ  مُ اْســ وِ أَ  ،هِ دِّ َجــوَ  يــهِ بِ أَ  مُ اْســوَ  هُ اْمسُــ قَ َف
 ةُ فَـرِ عْ مَ وَ  ،هُ ْنـي عَ اوِ الـرَّ وَ  هِ خِ يْ َشـ مُ اْسـ قَ فَ اتـَّ  نِ مَ وَ  ،ادً اعِ صَ فَ  هِ خِ يْ شَ  خِ يْ شَ وَ  هِ خِ يْ شَ 
 لِ ائَــبَ قَ الْ  ِإَىل  عُ َقــتَـ وَ  ،ابِ َســنْ األَ وَ  ابِ َقــلْ األَ  وَ َىن ُكــالْ وَ  ةِ دَ رَ ْفــمُ الْ وَ  ةِ دَ رَّ َجــمُ الْ  اءِ ْمسَــاألَ 
ـــ َوِإَىل  ،ةً رَ اوَ ُجمَـــ وْ ا أَ كً كَ ِســـ وْ ا أَ اعً يَ ِضـــ وْ ًدا أَ الَ بِـــ :انِ طَـــوْ األَ وَ   ،فِ رَ اْحلِـــوَ  عِ ائِ نَ الصَّ
 ابِ بَ ْســأَ  ةُ فَــرِ عْ مَ وَ  ،ابًــاقَ لْ أَ  عُ َقــتَـ  دْ قَــوَ  ،اءِ ْمسَــاألَ كَ   اهُ بَ تِ االْشــوَ  اقُ َفــا االتـِّ يَهــفِ  عُ َقــيَـ وَ 
ــرِ عْ مَ وَ  ،كَ لِــذَ  ــاِىل وَ َمــالْ  ةُ َف ــعْ أَ  نْ  ِم ــ :لَ فَ ْســأَ  نْ ِمــى وَ َل ــ وْ أَ  ،قِّ الرِّ ِب ــرِ عْ مَ وَ  ،فِ لْ احلِْ ِب  ةُ َف

ـ بِ ادَ آ ةُ فَـرِ عْ مَ وَ  ،اتِ وَ خَ األَ وَ  ةِ وَ خْ اإلِ   ،اءِ دَ األَ حمـل وَ التَّ  نِّ ِسـوَ  ،بِ الِـالطَّ وَ  خِ يْ الشَّ
ــإِ  :هِ يفِ نِ ْصــتَ وَ  ،يــهِ فِ  ةِ َلــحْ الرِّ وَ  هِ اِعــمسَْ إِ وَ  هِ اِعــمسََ وَ  هِ ِضــرْ عَ وَ  يثِ دِ اْحلَــ ةِ ابَــتَ كَ  ةِ فَ ِصــوَ  ا مَّ

 ،يثِ دِ اْحلَـ بِ بَ َسـ ةُ فَـرِ عْ مَ وَ  ،افِ رَ طْـاألَ  وْ أَ  لِ لَـعِ الْ  وْ أَ  ابِ وَ بـْـاألَ  وْ أَ  يدِ انِ َسـمَ الْ  َعلَـى
 ِيف  وافُ نـَّ َصـــوَ  ،اءِ رَّ َفـــالْ  نِ ى بْـــلَـــعْ  يَـ ِيب أَ  ياِضـــقَ الْ  وخِ يُ ُشـــ ضُ ْعـــبَـ  يـــهِ فِ  فَ نَّ َصـــ دْ قَـــوَ 
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ــــ بِ الِــــغَ  ــــاألَ  هِ ذِ َه ــــنَـ  يَ ِهــــوَ  ،اعِ وَ نـْ ــــ لٌ ْق ــــ ةٌ يَ نِ غْ تَـ ْســــمُ  ،يــــفِ رِ عْ التـَّ  ةُ رَ اهِ َظــــ ضٌ َحمْ  نِ َع
 ،يادِ اْهلَـوَ  قُ فـِّوّ مُ الْ  اهللاُ وَ  ،اهَ اتُـ وطَ ُسـبْ ا مَ َهلَـ عْ اجَ رَ تُـ لْ فَـ  ،رٌ سِّ عَ تَـ ا مُ هَ رُ صْ حَ وَ  ،يلِ ثِ مْ التَّ 
 .وَ هُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ 

* * * 
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